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ABSTRACT

Information systems have developed a lot along with the development
of Science and Technology in various fields. One of the fields that is
greatly affected by the development of science and technology is the
world of education. The service and data collection process for STIE
YPPI Rembang employees has not yet maximized the use of the data
collection system so that employee data collection is still centralized by
the administrator, here the role is held by the HR department, so it is less
effective and efficient if there is a change in employee data the data is
transferred to the HR department. The purpose of the research is to
produce a system or application of information systems that are expected
to help the HR department and administrators in managing and
controlling employee documents. The development of this personnel
information system application is web-based and MySQL as the
database. The method used is SDLC (System Development Life Cycle)
with a waterfall process in the hope that if there is system development
it can be easily implemented.
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Sistem informasi banyak berkembang seiring perkembang Ilmu
Pengetahuan Teknologi (IPTEK) diberbagai bidang. Salah satu bidang
yang sangat terpengaruh oleh perkembangan IPTEK adalah dunia
Pendidikan. Proses pelayanan dan pedataan pegawai STIE YPPI
Rembang hingga saat ini belum memaksimalkan penggunaan sistem
pendaatan tersebut sehingga pendataan pegawai masih terpusat oleh
administrator, disini peran tersebut dipegang oleh bagian SDM,
sehingga kurang efektif dan efisien jika setiap ada perubahan data
pegawai data tersebut dilimpahkan ke bagian SDM. Tujuan penelitian
menghasilkan sebuah sistem atau aplikasi system informasi yang
harapannya dapat membantu bagian SDM maupun administrator dalam
mengelola dan pengontrolan dokumen pegawai. Pembuatan aplikasi
sistem informasi kepegawaian ini berbasis web dan MySQL sebagai
database-nya. Metode yang digunakan SDLC (System Development Life
Cycle) dengan proses air terjun (waterfall) dengan harapan jika terdapat
pengembangan sistem dapat dengan mudah dilaksankan.

1. PENDAHULUAN
Perkembangan Teknologi informasi (TI) banyak memberikan kemudahan bagi
manusia didalam mengatasi permasalahan dalam berbagai bidang, seperti sekolah,
perkantoran, perusahaan, bisnis maupun perdagangan dan masih banyak lagi (Saputra,
dkk, 2017). Begitu pula dengan Pemanfaatannya terutama dibidang sistem informasi
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sebagai media informasi dan publikasi sudah banyak digunakan masyarakat luas masa
kini (Bastian, Prasetyo dan Kurniati, 2017).
STIE YPPI Rembang merupakan salah satu perguruan tinggi di pesisir pantura
bagian timur Jawa Tengah yang telah mengimplementasikan sistem informasi untuk
mendukung proses layanan kepegawaian bagi dosen dan karyawan tetap dan tidak tetap
melalui Sistem Informasi Terpadu (SIPADU). Akan tetapi masih ada proses pelayanan
SDM masih menggunakan cara manual. Pendataan karyawan atau pegawai tetap maupun
tidak tetap belum tersimpan secara virtual, sehingga setiap bila ada pegawai baru dengan
metode pendataan manual tersebut akan menjadikan pelayanan membutuhkan waktu
yang cukup lama (Rumaf, 2019). Proses pendataan karyawan atau pegawai STIE YPPI
Rembang saat ini melalui bidang SDM secara utuh sehingga sangat tidak efektif dan
tidak efisien dibidang SDM.
Pelayanan administrasi pegawai atau karyawan merupakan hal yang penting dalam
suatu perusahaan diberbagai bidang usaha. Dengan adanya sistem informasi dapat
membantu dan mempermudah juga mempercepat proses pendataan pegawai. Pelayanan
berbasis sistem informasi merupakan bagian dari sistem informasi terpadu (SIPADU)
yang telah diimplementasikan STIE YPPI Rembang (Arizal dan Puteri, 2020). Demi
terciptanya pelaksanaan kegiatan olah data diperlukan suatu program atau sistem dengan
berbasis aplikasi web server yang mampu menghasilkan output yang sesuai harapan dan
akurat, dengan adanya sistem tersebut proses pencatatan data karyawan atau pegawai
dapat membantu bidang SDM (Fridayanthie dan Laksono, 2017).
Tujuan penelitian adalah meremajakan aplikasi berbasis sistem informasi dengan
harapan dapat membantu kinerja bidang SDM dalam pengelolaan dan control proses
penerimaan karyawan atau pegawai akademik maupun non akademik. Berangkat dari
permasalahan tersebut sangat diperlukan adanya sistem informasi berbasis webserver
yang dapat diakses oleh seluruh pegawai dilingkungan STIE YPPI Rembang dengan
diberikanya hak akses oleh administrator, sehingga penyimpanan dokumen dan data diri
dapat dilakukan secara mandiri selanjutnya data tersebut akan tersimpan di database
sistem kepegawaian, yang kemudian dicek dan validasi oleh bidang SDM.
Dalam kegiatan ini yang akan dilaksanakan adalah pembuatan system informasi
berbasis web dan MySQL sebagai database-nya dengan menggunakan metode SDLC
(Sistem Development Life Cycle) menggunakan proses waterfall. Keunggulan proses
waterfall adalah memungkinkan untuk diciptakannya suatu department dan control
sehingga lebih mudah dan dapat dikembangkan apabila diperlukan (Firmansyah dan Udi,
2018). Dengan adanya sistem kepegawaian ini harapannya adalah dapat memberikan
kemudahan administrasi pegawai baru maupun pegawai lama, juga memudahkan admin
dalam melakukan pengecekan dan validasi data.
2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Sistem
Menurut Edhy Sutanta “Definisi sistem secara umum adalah sekumpulan atau
subsistem yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan”
(Hasbiyalloh dan Jakaria, 2018:1). Adapula pengertian sistem menurut jugiyanto
“Suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul
bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan kegiatan
tertentu”.
b. Informasi
Informasi menurut Turban et al “Merupakan data yang telah diorganisir sehingga
memberikan arti dan nilai kepada penerimanya”. Sedangkan menurut Jugiyanto,
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“Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna dan lebih
berarti bagi penerimanya”. Maka dapat disimpulkan data merupakan dasar
sedangkan informasi merupakan hasil dari olahan data yang mana sumber dari
informasi adalah data. (Andalia dan Setiawan, 2015)
c. Sistem Informasi
Sistem informasi menurut Hartono (2005) merupakan sistem bagian dari suatu
organisasi yang mempertemukan pengolahan data harian dengan didukung operasi.
Sebagai media penyedia yang bersifat manajerial dan strategis dalam pemenuhan
kepada user atau pengguna dari luar tertentu untuk mendapatkan informasi maupun
laporan yang dibutuhkan (Mahaseptiviana, Tjandrarini dan Sudarmaningtyas,
2014)
d. Website
Website merupakan sekumpulan halaman dari berbagai macam situs, yang
kemudian dirangkum dalam sebuah domain maupun subdomain, yang yang dapat
dikunjungi kapan saja dan dimana saja (Haminingtyas. 2014).
e. Metode waterfall
Istilah lain dari metode waterfall adalah “classic life cycle”. Model ini pertama kali
digunakan sekitar tahun 1970 oleh karena itu metode ini dianggap ketinggalan
jaman, namun begitu metode ini merupakan Software Engineering (SE) yang sring
ditemui atau digunakan. Model ini memiiki beberapa tahapan pendekatan yang
sistematis diantaranya tahap analisis, desain, coding, testing/verification, dan
maintenance (Firman dkk, 2016)
Requirements

Design

Implementation

Testing

Deployment

Maintenance

Gambar 1. Model Waterfall
3. METODE PENELITIAN
Didalam penelitian menggunakan metode pengumpulan data dengan studi Pustaka,
artikel atau jurnal penelitian dan obeservasi lapangan melalui pengamatan. Wawancara
pemenuhan kebutuhan secara langsung pada pihak-pihak yang terkait seperti SDM,
Keuangan, BPM dan Wakil ketua bidang II STIE YPPI Rembang.
Permodelan waterfall ini menyediakan pendekatan alur hidup software dimulai dari
Analisa, desain coding dan pengujian (Handrianto dan Sanjaya, 2020).
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a. Analisa, melakukan wawancara sebagai media Analisa kebutuhan perangkat lunak
yang dibutuhkan, alur yang dibuat, indentifikasi apabila terjadi kesalahan dalam
pembuatan web dan penganalisaan terhadap teknologi, kehandalan maupun
kelemahannya kemudian didefinisikan secara rinci agar dapat berfungsi
sebagaimana spesifikasi sistem yang telah dibuat.
b. Desain, pada tahapan ini merupakan tahapan pengalokasian berbagai kebutuhan
sistem, desain dari perangkat lunak yang akan dibuat meliputi struktur data,
arsitektur perangkat lunak hingga interface yang dibutuhkan. Perancangan sistem
melibatkan identifikasi dan gambaran dasar secara abstrak dan hubungannya.
c. Pengkodean, dari disain yang sudah diamati dan dianalisa selanjutnya pada tahap
pengkodean ini desain perangkat lunak tersebut ditranslasikan ke dalam bentuk
program perangkat lunak.
d. Pengujian, pada tahap ini pengujian dilakukan untuk melihat proses dan apakah ada
kesalahan dalam perangkat lunak, penyesuaian perangkat lunak dengan kebutuhan
yang direncanakan.
e. Operasional dan Perawatan, tahap perawatan ini merupakan tahapan yang paling
kompleks, karena sistem digunakan secara realtime dan melibatkan berbagai
macam kemungkinan terjadinya kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapantahapan sebelumnya. Pada tahapan ini juga dapat digunakan sebagai pemutahiran
atau peningkatan layanan sistem apabila terdapat kebutuhan baru.
4. HASIL DAN ANALISA
a. Perancangan Sistem
Perancangan system yang digunakan adalah perancangan system dengan
menggunakan usecase diagram (Profesi dan Henderi, 2018). Berikut adalah rancangan
use case diagram:

Gambar 2. use case diagram
Use case diagram diatas menunjukkan untuk user bisa lebih dari 3 atau sejumlah
pegawai yang ada, seesuai akun yang telah diterbitkan oleh administrator atau bagian
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SDM. Akun sebagai user memiliki hak akses merubah daftar Riwayat hidup dan
kepakaran, yang mana selanjutnya akan divalidasi data tersbut oleh admin, sebagai
data yang sah dan valid. Berikutnya data tersebut dapat dicetak sebagai rekap data
pegawai atau karyawan aktif dilingkungan STIE YPPI Rembang.
b. Antar muka Sistem Informasi Kepegawaian
Hasil dari penelitian merupakan system informasi berbasis web yang digunakan
sebagai wadah Riwayat pegawai maupun rekam jejak pegawai akademik dan non
akademik. Selain itu, sistem informasi kepegawaian ini akan lebih memudahkan
pendataan karyawan dan penyesuaian karyawan sesuai tugas dan fungsinya.
1) Halaman Login
Gambar dibawah adalah halaman login dari website sistem informasi kepegawaian.
Dimana halaman tersebut digunakan sebagai media akses masuk ke dalam sistem
informasi kepegawaian dengan cara memasukkan username dan password yang
telah diterbitkan oleh administrator. Jika benar dalam login maka akan muncul
tampilan dashboard dan apabila ada kesalahan dalam memberikan input pada
username ataupun password maka tidak akan memunculkan apapun atau tampilan
akan tetap kosong.

Gambar 3. Login
2) Dashboard Admin
Tampilan dashboard adalah halaman pembuka yang berfungsi sebagai gambaran
keseluruhan dari sistem, halaman dashboard meliputi tambah pegawai akademik, tambah
pegawai non akademik, daftar usulan cuti, data unit kerja, data jabatan structural, data
pegawai, data pegawai pensiun, notifikasi dan data kepakaran.

Gambar 4. Dashboard Admin Web
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3) Halaman Daftar Pegawai
Menu data utama pada submenu daftar pegawai disini menunjukkan keseluruhan data
pegawai, dimana jika terdapat pegawai baru maka administrator akan melakukan
pendataan dan pembuatan akun baru. Berikutnya isian data Riwayat hidup diisi oleh
pegawai tersebut dan pada kolom kepakaran dapat dirubah setelah data pegawai sudah
tersimpan atau terdaftar didalam system.

Gambar 5. Daftar Pegawai

Gambar 6. Form Data Pegawai Akademik dan Kepakaran
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Gambar 7. Form Data Pegawai Non Akademik
4) Verifikasi Data Kepakaran
Proses ini dilakukan oleh administrator sebagai korektor, apakah ada kekurangan data
atau tidak yang berikutnya akan divalidasi dan dicetak sebagai berkas kepegawaian sah
dilingkungan STIE YPPI Rembang.

Gambar 7. Verifikasi Data Kepakaran Pegawai Akademik
5) Perberkasan Data Fisik Pegawai
Pada tahapan akhir ini semua data sudah benar dan sudah melalui proses validasi oleh
administrator yang berikutnya adalah pemberkan. Seteleh data tersebut didownload dan
selanjutnya cetak
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Gambar 8. Detail Data Pegawai

Gambar 9. Hasil Download Detail Data Pegawai Dalam Format Word
5. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terciptanya aplikasi pendataan pegawai
akademik dan non akademik, sistem ini sudah berjalan, akan tetapi belum lama terhenti
dikarenakan masih diperlukan peremajaan agar fungsi dari sistem kepegawaian STIE
YPPI Rembang ini dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Diharapkan aplikasi sistem
kepegawaian ini dapat membantu kinerja pimpinan pada umumnya dan kinerja SDM pada
khususnya, yang mana sistem tersebut dapat diakses dimana saja jika ada pembaharuan
oleh administrator maupun pegawai. Perubahan data kepakaran yang paling sering dan
banyak perubahan oleh user (pegawai akademik) yang meliputi judul penelitian dan
pengabdian internal maupun eksternal yang telah selesai dilaksanakan. Sehingga track
record pegawai akademik dapat tersimpan dengan baik dan dapat digunakan sebagai
referensi pengurusan jabatan fungsional kedepannya.
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